
ΣΟ ΣΑΓΜΑ ΣΩΝ ΠΕΦΩΣΙΜΕΝΩΝ 
( DER ILLUMINATEN ORDΕN ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τπό Μθνά Κ. Λογοκζτθ 33ο, Τπάτου Μεγάλου Σαξιάρχου ► 

 
Κατά τό τζλοσ τοφ 18ου αιϊνοσ, ιδρφκθ ζν Βαυαρία μυςτικόν Σάγμα υπό του ζν τω 
Βαυαρικϊ Πανεπιςτθμίω τισ πόλεωσ Λθgolstadt κακθγθτοφ τοφ Κανονικοφ και 
Φυςικοφ Δικαίου Adam Weishaupt ( 1748-1830 ), υιοφ τοφ κακθγθτοφ τοφ Πανεπι-
ςτθμίου Johann Georg Weishaupt. Αφοφ απεφοίτθςε τοφ Κολλεγίου τϊν Λθςουϊτϊν 
και τθσ Νομικισ χολισ τοφ Πανεπιςτθμίου τισ Ingolstadt, ο Adam Weishaupt εγζ-
νετο το 1772 κακθγθτισ ζν αυτϊ. Ζχων τθν εφνοια τοφ πρυτάνεωσ τοφ Πανεπιςτθ-
μίου Von Ickstatt όςτισ θυνόει πάςαν κίνθςιν υπζρ του εκςυγχρονιςμοφ τισ Παι-
δείασ και εκεωρείτο ϊσ ζπικίνδυνοσ νεωτεριςτισ υπό των εναντίον πάςθσ μεταρ-
ρυκμίςεωσ κεκθρυγμζνων κακθγθτϊν, ο Weishaupt δεν ευρίςκετο ζν τω Πανεπι-
ςτθμίω εντόσ φιλικοφ περιβάλλοντοσ, αφοφ μάλιςτα ιτο καί δεδθλωμζνοσ εχκρόσ 
τϊν Λθςουϊτϊν.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Adam Weishaupt 

Με πρότυπον τθν οργάνωςιν τοφ Σάγματοσ τϊν Λθςουϊτϊν, θκζλθςε νά ιδρφςθ μίαν 
« Μυςτικιν χολιν οφίασ» εισ τιν οποίαν οι ζκ των νεαρϊν φοιτθτϊν άριςτοι, 
ελεφκεροι τϊν δεςμϊν τισ παραδόςεωσ, κα εμάνκανον όλα όςα ο κλιροσ εκράτει 
μακράν τοφ Πανεπιςτθμιακοφ βιματοσ. Θ μυςτικι αυτι οργάνωςισ ωνομάςκθ κατ' 
αρχάσ «Σάγμα τϊν Σελειοποιουμζνων» ( Orden der Perfectibilisten ), είτα δζ «Σάγμα 
τϊν Πεφωτιςμζνων » ( Orden der Illuminaten ).  
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Σοφτο κά είχεν ϊσ ςκοπόν τθν ελευκερίαν τοφ πνεφματοσ ( διά τθν οποίαν θ εποχι 
ελαχίςτθν κατανόθςιν επεδείκνυε ), τθν καταπολζμθςιν τισ ικικθσ καταπτϊςεωσ, 
τθν θκικιν και πνευματικιν ανζλιξιν και βελτίωςιν τϊν μελϊν του καί τθσ ανκρωπό-
τθτασ.  
Ο Weishaupt ζλεγεν ότι ςκοπόσ τισ μυςτικισ εταιρείασ του ιτο να κατανοιςθ ο 
άνκρωποσ τθν αξίαν τισ τελειοποιιςεωσ τοφ πνεφματόσ του, να εμποδίςθ επι-
βλαβείσ διά τον κόςμον ιδζασ και ςκοποφσ, να ςυμπαρίςταται πρόσ τθν δεινοπα-
κοφςαν καί καταπιεηομζνθν υπό τθσ αδικίασ αρετιν καί να διευκολφνθ τα μζςα διά 
τιν γνϊςιν καί τάσ επιςτιμασ.  
Σο Σάγμα ιδρφκθ τθν 1θν Μαΐου 1776, αρχικϊσ δε είχε πζντε μζλθ ζκ των οποίων ο 
Weishaupt καί οι φοιτθταί Von Massenhausen καί Von Zvackh επεξειργάςκθςαν τόν 
κανονιςμόν αυτοφ. Σα ονόματα των μελϊν είχον αντικαταςτακι με ψευδϊνυμα εκ 
τθσ αρχαίασ ιςτορίασ. Οφτωσ ό Weischaupt εκαλείτο πάρτακοσ, ο Massenhausen 
Αίασ, ο Zwackh Κάτων, ο Knigge Φίλων κ.ο.κ.  
Ωςαφτωσ, καί αί διάφοροι πόλεισ καί χϊραι ζλαβον αρχαία όνόματα.  
Θ πόλισ Ingolstadt ζνκα ιδρφκθ τό Σάγμα εκαλείτο Ζλευςίσ, το Μόναχον Ακιναι, θ 
Βιζννθ, θ Ρϊμθ, θ Βαυαρία Αχαία, τό Συρόλον Πελοπόννθςοσ, αί πόλεισ Freising, 
Regens burg, Augsburg, Bamberg αντιςτοίχωσ Κιβαι, Κόρινκοσ, Νικομιδεια, Αντιό-
χεια κ.λ.π.  
Ωσ θμερολόγιον εχρθςιμοποίουν το Περςικόν.  
Ο Λανουάριοσ εκαλείτο Ντίμεχ, ο Φεβρουάριοσ Μπιμεχ κ.ο.κ.  
Θ αλλθλογραφία τοφ Σάγματοσ διεξιγετο εισ κρυπτογραφικιν γλϊςςαν, τό δζ 
ςχιμα Γ τό χρθςιμοποιοφμενον υπό τϊν Σεκτόνων διά τθν τοάν, εχρθςιμοποιικθ 
τό πρϊτον υπό των Πεφωτιςμζνων.  
Σο Σάγμα είχεν ωςαφτωσ μυςτικά ςθμεία αναγνωρίςεωσ, εςωτερικιν διδαςκαλίαν 
καί κλιμάκια βακμϊν. Θ εξζλιξισ τοφ Σάγματοσ ιτο βραδεία. Απζκτθςεν ζν τοφτοισ 
ϊσ μζλθ αρκετάσ διαςθμότθτασ τισ εποχισ εκείνθσ ζν Βαυαρία. Οί ιδρυταί καί οί 
πρϊτοι ειςελκόντεσ είσ το Σάγμα, προςζλαβον τον τίτλον Αεροπαγίται.  
Σό 1779 κατθρτίςκθ θ εςωτερικι οργάνωςισ τοφ Σάγματοσ, κατά τιν οποίαν τοφτο 
διθρζκθ είσ τρεισ τάξεισ:  
α) Νεόφυτοσ,  
β) Μινερβάλ ( Μακθτισ τισ Αρτζμιδοσ ),  
γ) Πεφωτιςμζνοσ Μινερβάλ.  
Τπεράνω τοφτων ίςτατο ο « Άρειοσ Πάγοσ » μζ τόν Weishaupt ϊσ Πρόεδρον τοφ 
Σάγματοσ. Είσ όλασ τάσ τάξεισ υπιρχον πλείςτα ςθμεία λθφκζντα ζκ των Λθςουϊτϊν, 
δοκζντοσ ότι καί ο Weishaupt αρχικϊσ ιτο Λθςουίτθσ. θμειωτζον ότι τόν Φεβρου-
άριον 1777 ο Weishaupt εγζνετο δεκτόσ ϊσ μζλοσ τισ ζν Μονάχω Σεκτονικισ τοάσ 
«Behutsamkeit», το δε επόμενον ζτοσ ο Zwackh εισ τοάν είσ Augsburg.  
Θ αρχικι δυςκολία τισ προόδου τοφ Σάγματοσ, επζφερε μίαν περίοδον πτϊςεωσ. 
Επεκράτθςε τότε θ ςκζψισ να ςτθριχκι τό νεοϊδρυκζν Σάγμα επί τοφ Ελευκεροτεκ-
τονιςμοφ.  
Διά του μαρκθςίου Von Constanzo επζτυχον οι ιδρυταί του να λάβουν από τθν ζν 
Βερολίνω Μεγάλθν τοάν Royal York άδειαν ιδρφςεωσ Σεκτονικισ τοάσ ζν Μονάχω 
υπό τθν επωνυμίαν «Theodor zum Guten Rat ». Σθν ζν λόγω τοάν ανεκιρυξαν 
κατόπιν ανεξάρτθτον καί τθν ειςιγαγον εισ το Σάγμα τϊν Πεφωτιςμζνων.  
Κατά τόν J. G. Findel εισ τθν τοάν ταφτθν είδεν ό Weishaupt το Σεκτονικόν Φωσ το 
1777.  



Εισ ταξείδιόν του εισ Φραγκφοφρτθν κατόρκωςεν ο μαρκιςιοσ Constanzo νά ειςαγά-
γθ το 1780 εισ το Σάγμα τον βαρϊνον Von Knigge.  
H είςοδοσ τοφ Knigge, μορφωμζνου Σζκτονοσ, εισ το Σάγμα τϊν Πεφωτιςμζνων, 
είχεν ϊσ αποτζλεςμα τιν πρόοδον καί εξάπλωςιν τοφτου. Πολλά νζα μζλθ ειςιλκον 
είσ αυτό, εισ τα οποία ςυγκατελζγοντο τίνεσ ζκ των διαπρεπεςτζρων ανδρϊν τισ 
Γερμανίασ ϊσ θγεμόνεσ, ανϊτατοι κρατικοί υπάλλθλοι, κακθγθταί, κλθρικοί κ.λ.π. 
Ακόμθ καί ο Goethe ειςιλκεν είσ τό Σάγμα τϊν Πεφωτιςμζνων, λαβϊν το ψευδϊ-
νυμον « Άβαρισ ». Ζξ άλλου τό Σάγμα επεξετάκθ ταχζωσ καί είσ άλλασ χϊρασ, τοαί 
του δζ υπιρχον είσ Γαλλίαν, Βζλγιον. Όλλανδίαν, Δανίαν, ουθδίαν, Πολωνίαν, 
Οφγγαρίαν καί Λταλίαν.  
Ο Von Knigge κατζςτθ ςυν τω χρόνω ο δεφτεροσ αρχθγόσ τοφ Σάγματοσ καί επεξει-
ργάςκθ το φνταγμα, τα Συπικά καί νζαν εςωτερικιν οργάνωςιν αυτοφ, ειςαγαγϊν 
είσ τθν δευτζραν τάξιν τοφσ Eλευκεροτεκτονικοφσ βακμοφσ.  
Κατά ταφτθν υπιρχον πάλιν τρεισ τάξεισ, εκάςτθ τϊν οποίων περιείχε περις-
ςοτζρουσ βακμοφσ ϊσ κάτωκι :  
I. Φυτϊριον  
1. Νεόφυτοσ  
2. Μινερβάλ  
3. Ελάςςων Πεφωτιςμζνοσ ( Illuminatus Minor )  
II. υμβολικόσ Σεκτονιςμόσ  
1. Μακθτισ  
2. Εταίροσ  
3. Διδάςκαλοσ  
4. Μείηων Πεφωτιςμζνοσ ( Illuminatus Major ) ι κϊτοσ Νεόφυτοσ  
5. Πεφωτιςμζνοσ Θγζτθσ ( Iliuminatus Dirigens ) ι κϊτοσ Λππότθσ  
ΛΛΛ. Μυςτιρια  
α) Μικρά Μυςτιρια  
6. Λερεφσ ι Επόπτθσ  
7. Πρίγκθψ ι Αντιβαςιλεφσ  
β) Μεγάλα Μυςτιρια  
8. Μζγασ Φιλόςοφοσ  
9. Ρζξ ι Βαςιλεφσ  
Δεκτοί ϊσ Νεόφυτοι εγίνοντο οι ζχοντεσ τα προςόντα και θλικίαν 18 ζτϊν.  
Μετά ενιαφςιον τουλάχιςτον δοκιμαςίαν εγίνοντο δεκτοί εισ τον 2ον, 3ον καί 
λοιποφσ βακμοφσ, ελάχιςτοι όμωσ ζφκανον εισ τοφσ 8ον καί 9ον βακμοφσ, τοφσ 
περιζχοντασ τουσ βακυτζρουσ μυςτικοφσ ςκοποφσ καί τάσ επιδιϊξεισ τοφ Σάγματοσ.  
Σα μζλθ ειργάηοντο εισ τοφσ ανωτζρουσ βακμοφσ τϊν Πεφωτιςμζνων ζν τθ προμνθς 
κείςθ τοα «Theodor Zum Guteo Rat » ζν Moνάχω, ιτισ πρζπει να κεωριται καί ϊσ 
θ Μιτθρ τοά τοφ υςτιματοσ τϊν Πεφωτιςμζνων, ιδρυκείςα φπ' αυτϊν κατ' αρχάσ 
ϊσ Σεκτονικι τοά ( με άδειαν τισ ζν Βερολίνω Μεγάλθσ τοάσ ) καί ενςωματω-
κείςα αργότερον εισ τό Σάγμα τϊν Πεφωτιςμζνων, αφοφ πρϊτον απεςπάςκθ του 
Σεκτονιςμοφ, ανακθρυχκείςα Ανεξάρτθτοσ, ϊσ ανωτζρω αναφζρεται.  
Σιν πρϊτθν ίδζαν τθσ ιδρφςεωσ τοφ μυςτικοφ τοφτου Σάγματοσ ςυνζλαβεν ο 
Weishaupt ζξ αφθγιςεων διαμαρτυρομζνου τινόσ ζξ Αννοβζρου πρόσ αυτόν περί 
Ελευκεροτεκτονιςμοφ.  
Θκζλθςε τότε νά ιδρφςθ κοινότθτα, ιτισ κά κακίςτα εισ αυτόν δυνατόν να γίνθ 
μζγασ ευεργζτθσ τθσ άνκρωπότθτοσ επί πνευματικοφ πεδίου.  



Θκελε νά ςυγκζντρωςθ ενκουςιϊδεισ νζουσ ανκρϊπουσ καί νά διδάξθ είσ αυτοφσ 
τιν επιςτθμονικιν άλικειαν.  
κοπόσ τϊν Πεφωτιςμζνων ιτο θ ανφψωςισ τισ ανκρωπίνθσ φυλισ, θ αμοιβαία 
βοικεια καί υποςτιριξισ τϊν μελϊν καί θ επίτευξισ ανωτάτου βακμοφ θκικισ καί 
αρετισ, ϊσ καί θ δθμιουργία κεμελίων πρόσ μεταρρφκμιςιν του κόςμου δια του 
ςυνεταιριςμοφ τϊν καλϊν ανκρϊπων, όπωσ αντιταχκοφν κατά τισ προόδου του 
κακοφ καί τισ άνθκικότθτοσ.  
Από τά μζλθ εξθτείτο αυςτθρά υπακοι εισ τάσ αρχάσ τοφ Σάγματοσ.  
Θ διδαςκαλία απετελείτο από τρία μζρθ καί επραγματεφετο τα ακόλουκα κζματα :  
1. Σιν αναγζννθςιν τοφ πνεφματοσ, αρχομζνθν με τθν αυτογνωςίαν.  
2. Σιν πίςτιν προσ τθν ανωτζραν εξζλιξιν τισ ανκρωπότθτοσ.  
3. Γνϊςιν τισ ικικισ, καλλιζργειαν τοφ καλοφ καί τθσ άγάπθσ.  
Μζ αυτάσ τάσ ιδζασ ιδρφκθ το Σάγμα τϊν Πεφωτιςμζνων, το οποίον ευρίςκετο 
μακράν πάςθσ πολιτικισ κινιςεωσ.  
Κατ' αρχάσ ο Weishaupt δεν είχε ςυγκεκριμζνθν τινά ςκζψιν όςον αφορά εισ τθν 
εςωτερικι οργάνωςιν καί τα Συπικά τοφ νζου Σάγματοσ καί ζδανείςκθ ζκ των 
Λθςουϊτϊν καί ζκ των αρχαίων Μυςτθρίων ςθμεία τινά.  
Μζ τον Σεκτονιςμόν ουδεμία είχε ςχζςιν κατ' άρχάσ τό Σάγμα.  
Ώσ απαραίτθτον εκεϊρει ο Weishaupt πρϊτον τθν ίδρυςιν μεγάλθσ επιςτθμονικισ 
βιβλιοκικθσ μετά μουςείου Φυςικισ Λςτορίασ καί ιςτορικισ ςυλλογισ. Ο αγϊν ενα-
ντίον τϊν « εχκρϊν τισ λογικισ καί τισ ανκρωπότθτοσ » κα εκριάμβευε δι' ακτινο-
βολίασ γνϊςεωσ.  
Παρερχομζνου του χρόνου ιρχιςε νά αςκιται πίεςισ ζκ πολλϊν πλευρϊν ζπί του 
Weishaupt, όπωσ δϊςθ είσ τάσ τρεισ τάξεισ τοφ Σάγματοσ πραγματικόν περιεχόμε-
νον. Σότε εςτράφθ οφτοσ μζ περιςςότερον ηιλον πρόσ δθμιουργίαν τϊν Συπικϊν, 
ικελε δε, κατά τό φιλοςοφικόν ςφςτθμα τοφ Ηωροάςτρου, νά ιδρφςθ εν Σάγμα τοφ 
Πυρόσ τοφ οποίου αί τεράςτιαι φλόγεσ κά εφϊτιηον τά πανταχοφ πζριξ επικρατοφ-
ντα ςκότθ.  
Αλλά καί αί ςκζψεισ αφται παρζμειναν όραμα καί οφτωσ απεφάςιςεν ο Weishaupt 
μετά του ζκ τϊν πρϊτων ςυνεργατϊν του Franz Χ. Zwackh νά ςτθρίξουν το Σάγμα 
τϊν Πεφωτιςμζνων επί Ελευκεροτεκτονικισ πνευματικισ βάςεωσ, όπερ καί εγζνετο, 
ϊσ ιδθ ανωτζρω ελζχκθ. Μεγάλθν άνκθςιν καί πρόοδον εγνϊριςε τό Σάγμα τϊν 
Πεφωτιςμζνων με τθν είσ αυτό είςοδον του Von Knigge, όςτισ κατιρτιςε φνταγμα,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freiherr Adolph Franz Friedrich Ludwig Knigge 



Συπικά καί τον εςωτερικόν κανονιςμόν καί προςζδωςεν εμβρίκειαν καί βαρφτθτα 
ϊσ προαναφζρκθ.  
Δυςτυχϊσ διαφωνίαι μεταξφ τοφ Weishaupt καί τοφ Knigge ιρχιςαν να επιδροφν 
δυςμενϊσ επί τισ κακόλου λειτουργίασ και δράςεωσ τοφ Σάγματοσ. Φαίνεται ότι 
υπαίτιοσ τϊν διαφωνιϊν τοφτων ιτο ο Weishaupt, ο οποίοσ δεν θδφνατο να δεχκι 
ότι το Σάγμα δεν ιτο αποκλειςτικι ιδιοκτθςία του. Εφζρετο αγερϊχωσ καί δεςπο-
τικϊσ πρόσ τόν Von Knigge, είσ τον οποίον τόςα πολλά ϊφειλε δια τιν διατιρθςιν 
καί τθν πρόοδον τοφ Σάγματοσ. Ιτο φυςικόν ότι ο Von Knigge δεν ιδφνατο να υπο-
μζνθ, ζπ’ άπειρον τιν δεςποτείαν τοφ Weishaupt, διά τον οποίον ζλεγεν ότι ςυμ-
περιφζρεται πρόσ αυτόν ϊσ πρόσ τουσ φοιτθτάσ του εισ τό Πανεπιςτιμιον. Σον 
κατθγορεί ζξ άλλου, καί διότι δεν ικελεν οφτοσ να εγκαταλείψθ τθν ζμμονον ιδζαν 
να χρθςιμοποίθςθ- δια το καλόν βεβαίωσ του Σάγματοσ - τα αυτά μζςα τα οποία 
εχρθςιμοποίουν οί Λθςουίται δι' άλλουσ ςκοποφσ.  
Σαφτα ϊσ και άλλαι διαφοραί γνωμϊν επζφερον τελικϊσ τθν αποχϊρθςιν τοφ Von 
Knigge ζκ του Σάγματοσ. Οφτοσ ζκαυςεν ό,τι γραπτόν υπιρχε περί των μετά του 
Weishaupt διαφωνιϊν του. Θ αποχϊρθςισ τοφ Von Knigge απετζλεςε πλιγμα διά το 
Σάγμα. Άλλοσ κφριοσ λόγοσ τισ εςωτερικισ αποςυνκζςεωσ τοφ Σάγματοσ ιτο ο 
τρόποσ τισ εξαπλϊςεϊσ του. Παρά τθν γραμμιν και τάσ οδθγίασ τοφ ιδρυτοφ του, 
εγίνοντο δεκτοί άνευ ζξονυχιςτικισ, επιμελοφσ διερευνιςεωσ, άνκρωποι ανάξιοι οί 
οποίοι είχον κατά τό πλείςτον ιδιοτελείσ ςκοποφσ και ανζμενον προςωπικά οφζλθ 
ζκ του Σάγματοσ. Ώσ ζξ ευρεκζντων ανακριτικϊν εγγράφων ςυνάγεται, υπζπεςαν 
τίνεσ εξ αυτϊν καί εισ πράξεισ άξιοποίνουσ. Θ ηθμία τιν οποίαν επροκάλεςαν τα 
ανάξια αυτά μζλθ εισ το Σάγμα ιτο ανυπολόγιςτοσ. Πολλαί επιςτολαί ζντιμων 
μελϊν ϊσ καί αυτοφ του Weishaupt ευρζκθςαν, εισ τάσ οποίασ αποδοκιμάηονται αί 
επιβλαβείσ διά το Σάγμα πράξεισ τϊν κακϊν αυτϊν μελϊν καί εκφράηεται ανθςυχία 
καί διά τιν τφχθν τοφ Σάγματοσ, το οποίον ςφν τϊ χρόνω υπεςκάπτετο ζκ τϊν τοιοφ-
των ζνεργειϊν, παρά τασ αγνάσ προκζςεισ καί τοφσ καλοφσ ςκοποφσ τϊν ιδρυτϊν 
καί τϊν άλλων εντίμων μελϊν αυτοφ.  
Ζξ άλλου οί Λθςουΐται, τϊν όποίων ό Weishaupt ιτο αντίπαλοσ ϊσ καί οι κλθρικοί με 
τουσ οποίουσ οφτοσ ιλκεν εισ ςφγκρουςιν, ιρχιςαν ςυςτθματικόν πόλεμον προσ 
εξόντωςιν αυτοφ.  
Αν καί τό Σάγμα τϊν Λθςουιτϊν διελφκθ υπό τοφ Πάπα τό 1773, ζν τοφτοισ οφτοι 
ιςκουν ακόμθ ιςχυράν επιρροιν, ιδίωσ ζν Βαυαρία. Εισ τοφτουσ προςετζκθςαν καί 
άλλοι ζχκροί τοφ Weishaupt ϊσ πλείςτοι Σζκτονεσ, οί αντιδραςτικοί ςφμβουλοι του 
θγεμόνοσ τισ Βαυαρίασ Καρόλου Κεοδϊρου - διαδεχκζντοσ τό 1777 τον μεμυθ-
μζνον Μαξιμιλιανόν -, καί άλλοι. Αλλά καί μζλθ του Σάγματοσ, ϊσ ζπί τό πλείςτον ζκ 
προςωπικϊν αιτίων ελαυνόμενα ιρχιςαν εκςτρατείαν εναντίον αυτοφ, κατθγοροφ-
ντα τοφτο διϋ επικίνδυνον πολιτικιν δράςιν.  
Μεταξφ τϊν αςπονδοτζρων εχκρϊν τϊν Πεφωτιςμζνων δζον νά ςυγκαταλεχκι καί 
θ «Εταιρεία τϊν Χρυςοςταφρων καί Ροδοςταφρων » θ οποία ειργάηετο ζν Γερμανία 
κατά τα ζτθ 1750-1790. Αφτθ ετζλει υπό τιν θγεςίαν τοφ Τπουργοφ Wollner, 
εξζχοντα δζ μζλθ αυτισ ιςαν ό Pater Frank και ο Von Thorring περί ϊν κατωτζρω.  
Αί ςυνθνωμζναι επικζςεισ απάντων τϊν ϊσ άνω ζφεραν αποτζλεςμα. Ο θγεμϊν τισ 
Βαυαρίασ Κάρολοσ Κεόδωροσ, επθρεαςκείσ καί υπό του πνευματικοφ πατρόσ καί 
εξομολογθτοφ του Pater Frank - διευκυντοφ τοφ Ροδοςταυρικοφ Κφκλου τοφ Μονά-
χου-, ζξζδωςε τόν Λοφνιον τοφ 1784 διάταγμα απαγορεφον τθν λειτουργίαν τϊν 
μυςτικϊν εταιρειϊν.  



Οι Πεφωτιςμζνοι ανζςτειλαν τότε τθν ζν Βαυαρία δράςιν των, τοφτο όμωσ δζν 
ωφζλθςεν. Τπό τθν επιρειαν τοφ Pater Frank, τοφ Καγκελλαρίου Von Kreitmayr, τοφ 
Ροδοςταφρου Von Thorring κ.ά., εξζδωκεν ο θγεμϊν τόν Μάρτιον τοφ 1785 καί νζον 
διάταγμα εναντίον τϊν Πεφωτιςμζνων. Πολλοί τοφτων ςυνελιφκθςαν, Αξιωματικοί 
καί υπάλλθλοι απελφκθςαν τϊν κζςεων των, ακόμθ καί κλθρικοί μετετζκθςαν. Ο 
Weishaupt, ο οποίοσ ολίγον πρό τθσ εκδόςεωσ τϊν διαταγμάτων ωνομάςκθ υπό τοφ 
δουκόσ Ερνζςτου τισ πόλεωσ Gotha - μζλουσ τοφ Σάγματοσ - φμβουλοσ τισ Αυλισ, 
απελφκθ τθσ ζν τω Πανεπιςτθμίω κζςεϊσ του καί κατζφυγεν εισ τθν ελευκζραν 
πόλιν Regensburg.  
Με τθν δθμοςίευςιν διαφόρων ζγγράφων τοφ Σάγματοσ τϊν Πεφωτιςμζνων, ευρε-
κζντων εισ Landshut, ανεηωπυρϊκθ θ εναντίον αυτοφ κατακραυγι καί επθκολοφ-
κθςε τον Αφγουςτον τοφ 1785 θ ζκδοςισ καί τρίτου διατάγματοσ τοφ θγεμόνοσ, διά 
τοφ οποίου επεβάλετο θ ποινι τοφ κανάτου εισ τά μζλθ, εισ περίπτωςιν περαιτζρω 
λειτουργίασ τοφ Σάγματοσ. Βεβαίωσ αί επιβλθκείςαι αργότερον ποιναί ιςαν πολφ 
θπιϊτεραι.  
Οί Πεφωτιςμζνοι κατθγοροφντο ϊσ δθλθτθριαςταί, ϊσ τρζφοντεσ ςχζδια κατακτι-
ςεωσ τοφ κόςμου καί διά διάφορα άλλα ζγκλιματα. Σαφτα πάντα εννοείται απε-
τζλουν ςυκοφαντίασ, διότι οί Πεφωτιςμζνοι ουδζποτε οφδζ ζςκζφκθςαν καν τα εισ 
αυτοφσ αποδιδόμενα κακά.  
Ό Weishaupt, ευριςκόμενοσ εξόριςτοσ εισ Regensburg, εξθκολοφκει να αποτελι τόν 
ςτόχον αςυςτόλων κατθγοριϊν.  
Ανδρεσ τοφ θγεμόνοσ τισ Βαυαρίασ παρεφφλαττον διά να ςυλλάβουν αυτόν, εάν 
εξιρχετο τϊν ορίων τισ ελευκζρασ πόλεωσ Regensburg.  
Θκζλθςε τότε να μεταβι εισ Βιζννθν ίνα αναλάβθ κακθγεςίαν εισ το εκεί Πανεπις-
τιμιον, δεν υπιρχεν όμωσ κζςισ κενι. Παρζμεινεν οφτω εισ Regensburg, γενόμενοσ 
και μζλοσ τισ Σεκτονικισ τοάσ « Zum Kompass ».  
Πρόσ προςταςίαν του προςζλαβε τοφτον εισ τθν ζν Regensburg πρεςβείαν του ο 
Πεφωτιςμζνοσ δοφξ Ερνζςτοσ τισ Gotha . Εναντίον τοφ μζτρου τοφτου διεμαρτυ-
ρικθ ο θγεμϊν τισ Βαυαρίασ Κάρολοσ Κεόδωροσ όςτισ εισ επιςτολιν του πρόσ τον 
δοφκα κατθγορεί τον Weishaupt ϊσ παιδοκτόνον, αιμομίκτθν, δθμεγζρτθν καί αρχθ-
γόν ςυνωμοςίασ λίαν επικίνδυνον διά τθν εκκλθςίαν και τιν πολιτείαν και εδιλου 
ότι ουδεμία ζκ του εξωτερικοφ προςταςία κά εμποδίςθ αυτόν - τον ιγεμόνα - να 
ςυλλάβθ τον επικίνδυνον τοφτον ςυνωμότθν όπου καί αν τον ςυνιντα καί να τον 
τιμωριςθ πρόσ ικανοποίθςιν τισ δικαιοςφνθσ. Εηιτει τζλοσ τθν ζκδοςίν του.  
Σάσ κατθγορίασ αυτάσ ανεςκεφαςεν ό δοφξ Ερνζςτοσ τισ Gotha, διϋ όξυτάτθσ επι-
ςτολισ του πρόσ τόν ιγεμόνα τισ Βαυρίασ. Σελικϊσ διά να ςωκι κατζφυγεν ο 
Weishaupt εισ Gotha ζνκα του παρεςχζκθ άςυλον υπό τοφ δουκόσ τισ πόλεωσ 
ταφτθσ.  
Εκεί ο Weishaupt, όςτισ άντεμετϊπιςε πάντασ τοφσ ςυκοφάντασ του με φιλοςοφι-
κιν καρτερίαν, ανζτρεψε τάσ εναντίον του κατθγορίασ ζκ κεμελίων εισ ςειράν 
δθμοςιευμάτων του. Διεκιρυξε πανθγυρικϊσ ότι : « ουδζποτε είχε ςκεφκι ανατρο-
πάσ, ότι τό ςχζδιόν του ιτο μακρόπνοον διά γενεάσ ολοκλιρουσ, ότι δεν επεκφμει 
άλλο ι εκείνο το οποίον πάςα κυβζρνθςισ επικυμεί εάν είναι καλι καί λογικι, ότι 
ικελε νά προςδϊςθ νζον ενδιαφζρον διά τιν θκικιν καί γενικϊσ να εργαςκι διά 
τιν βελτίωοιν του κόςμου τοφ μζλλοντοσ, διά τθσ διαπαιδαγωγιςεωσ καί ίδιασ 
τελειοποιιςεωσ των ανκρϊπων ».  



Επίςθσ κατά τό διάςτθμα τθσ ζξορίασ του ςυνζγραψε φιλοςοφικά καί άλλα ζργα: « 
Μία εικϊν τϊν Πεφωτιςμζνων» (1786), «Πλιρθσ ιςτορία τϊν καταδιϊξεων τϊν 
Πεφωτιςμζνων ζν Βαυαρία» ( 1786 ), « Απολογία τϊν Πεφωτιςμζνων » ( 1787 ) κ.ά.  
Σελικϊσ ο κόμθσ Stolberg, ο οποίοσ είχεν αναλάβει τθν θγεςίαν τοφ Σάγματοσ ϊσ 
διάδοχοσ τοφ Weishaupt, διζταξε τό 1785 τθν παφςιν τισ λειτουργίασ καί δράςεωσ 
αυτοφ. Σελευταία ζκλειςε τάσ πφλασ τθσ θ υπό τον Bode τοά τισ Βαϊμάρθσ.  
Αςφαλϊσ τό «φςτθμα τϊν Πεφωτιςμζνοι» ι ο «Φωτιςμόσ» (Illuminisme) ϊσ εκλι-
κθ, είχε πολλά ελαττϊματα καί κατά τιν λειτουργίαν του διεπράχκθςαν πολλά 
ςφάλματα. Ουδείσ όμωσ δφναται να αμφιςβθτιςθ ότι αί προκζςεισ τοφ ιδρυτοφ του 
ιςαν αγακαί καί ότι οφτοσ θτφχθςεν εισ τιν προςπάκειάν του αυτιν.  
Ιτο, ϊσ καί τα μζλθ τοφ Σάγματοσ, τίμιοσ αγωνιςτισ υπζρ τισ ελευκερίασ τοφ πνεφ-
ματοσ καί οραματιςτισ μιασ καλυτζρασ θκικισ τελειοποιθμζνθσ ανκρωπότθτασ.  
Καί αυτόσ ο Von Knigge, παρά τθν πρόσ τόν Weishaupt διάςταςίν του, ζλεγεν ότι 
οφτοσ ιτο άνιρ μεγαλοφυισ καί βακείασ ςκζψεωσ καί ότι είχε τθν ειλικρινι επικυ-
μίαν καί τον ψυχικόν πόκον νά πράξθ δια τιν ανκρωπότθτα κάτι μζγα καί ωφζλι-
μον.  
Ο διάςθμοσ τζκτων ιςτορικόσ Mackey λζγει ότι θ κζςισ του Weishaupt ζν τι ιςτορία 
δζον νά είναι μεταξφ τϊν αποτυχόντων μεταρρυκμιςτϊν καί όχι μεταξφ των διεφ-
καρμζνων τυχοδιωκτϊν, ϊσ θκζλθςαν τινζσ να τον παραςτιςουν. Καί αυτόσ ακόμθ 
ο διάδοχοσ τοφ αμείλικτου εχκροφ τοφ θγεμόνοσ τισ Βαυαρίασ, ανεγνϊριςε τθν 
αξίαν καί τάσ αγνάσ προκζςεισ τοφ Weishaupt διά τθν βελτίωςιν τισ ανκρωπότθτοσ 
καί τον αποκατζςτθςε, χορθγιςασ εισ αυτόν ςφνταξιν καί ονομάςασ αυτόν τό 1808 
αντεπιςτζλλον μζλοσ τισ Ακαδθμίασ τϊν Επιςτθμϊν τισ Βαυαρίασ.  
Ο Weishaupt απζκανεν εισ Gotha το 1830.  
Ενδιαφζρουςα είναι θ κατωτζρω παρατικεμζνθ περικοπι περί του πϊσ εφαντάηετο 
ο Weishaupt τα προςόντα ενόσ υποψθφίου :  
« Εκείνοσ ο οποίοσ δεν κλείει τα ϊτα του εισ τουσ Κρινουσ τισ ακλιότθτοσ, ουδζ τιν 
καρδίαν του εισ τιν ευςπλαγχνίαν. Εκείνοσ ό οποίοσ είναι φίλοσ καί άδελφόσ τϊν 
δυςτυχοφντων. Εκείνοσ ο οποίοσ ζχει καρδίαν πρόκυμον εισ αγάπθν καί φιλίαν. 
Εκείνοσ ο οποίοσ αντζχει εισ τάσ αντιξοότθτασ, ο οποίοσ δζν κουράηεται δια να επι-
τφχθ τό ζργον όπερ ανζλαβεν καί είναι ατρόμθτοσ εισ τιν υπερνίκθςιν τϊν δυςκο-
λιϊν, του οποίου θ ψυχι είναι ικανι να ςυλλάβθ μεγάλα ςχζδια, να φανι υπερτζρα 
ταπεινϊν ελατθρίων. Εκείνοσ ο οποίοσ, προκειμζνου περί άλθκείασ καί αρετισ, 
περιφρονϊν τάσ αποδοκιμαςίασ του πλικουσ, είναι αρκοφντωσ καρραλζοσ ϊςτε να 
ακολουκιςει τάσ υπαγορεφςεισ τισ καρδίασ του. Εκείνοσ ο οποίοσ δεν εμπαίηει τον 
αδφνατον.  
Εκείνοσ ο οποίοσ μιςεί τιν οκνθρίαν. Εκείνοσ ο οποίοσ ουδζ μίαν εκ τϊν γνϊςεων 
τάσ οποίασ απζκτθςε κεωρεί άχρθςτον άλλ’ ϊσ ανωτζραν όλων κεωρεί τθν γνϊςιν 
του ανκρϊπου, αυτόσ είναι ο κατάλλθλοσ υποψιφιοσ ».  
Καί μετά τθν διάλυςίν του το Σάγμα τϊν Πεφωτιςμζνων εξθκολοφκθςεν υφιςτάμε-
νον εντόσ τοφ Ελευκεροτεκτονιςμοφ, εισ τόν οποίον εκλθροδότθςεν ολόκλθρον τθν 
εςωτερικιν του φιλοςοφίαν.  
Πολλοί βακμοί τοφ φιλοςοφικοφ Σεκτονιςμοφ, ιδίωσ εισ τον Αρχαίον καί Αποδεδεγ-
μζνον κωτικόν Σφπον ( 9οσ, 10οσ, 11οσ ) ςτθρίηονται επί τϊν αρχϊν τϊν Πεφωτ-
ςμζνων.  
 
 



ΟΙ ΝΕΩΣΕΡΟΙ ΠΕΦΩΣΙΜΕΝΟΙ  

Κατά τό 1896 ίδρυςεν ο ςυγγραφεφσ Leopold Engel το νζον Σάγμα τϊν Πεφωτι-
ςμζνων, το οποίον διζφερεν ουςιωδϊσ του παλαιοφ, άν καί είχε πολλά παραλάβει 
ζξ αυτοφ. Αςαφισ είναι θ ζναντι τοφ Σεκτονιςμοφ κζςισ αυτοφ. Ενϊ αρχικϊσ ίδρυςε 
τοάσ καί ειργάηετο εισ τεκτονικοφσ βακμοφσ, απεμακρφνκθ αργότερον ςθμαντικϊσ 
ζξ αφτοφ.  
Ο Engel ιτο ενεργόσ Σζκτων, μζλοσ τισ τοάσ τοφ Αγίου Λωάννου « Adam Weishaupt 
Zur Pyramide » ζν Ανατολι Βερολίνου -Schoneberg. Οφτοσ υπιρξε ςυνιδρυτισ καί 
πρόεδροσ τϊν ζλευκζρωσ εργαηομζνων τοϊν τοφ Αγίου Λωάννου.  
Θ ζν λόγω οργάνωςισ ςυνειργάηετο ςτενϊσ μετά τοφ Σάγματοσ τϊν Πεφωτιςμζνων, 
εξζδιδον δζ από κοινοφ τιν εφθμερίδα « ό Λόγοσ ».  
Κατά το άρκρον 1 τοφ ιδρυτικοφ πρωτοκόλλου τό Σάγμα τϊν Πεφωτιςμζνων είχε το 
δικαίωμα νά ιδρφθ καί νά ζγκακιςτά αυτόνομουσ τοάσ τοφ Αγίου Λωάννου καί τοφ 
Αγίου Ανδρζου. Ρθτϊσ ανεφζρετο ότι εισ τοφσ ανωτζρουσ βακμοφσ εγίνοντο δεκτοί 
μόνον Ελευκεροτζκτονεσ. Σό 1902 επιλκε διάςπαςισ τοφ Σάγματοσ, αποςχιςκζντων 
αρκετϊν μελϊν υπό τον Theodor Reuss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Theodor Reuss 

Ζκ τισ διαςπάςεωσ ταφτθσ προζκυψεν εισ Αμερικανικόσ κλάδοσ αρκετά ιςχυρόσ, τοφ 
οποίου θ ανωτάτθ αρχι εκαλείτο « Μεγάλθ τοά τισ Ατλαντίδοσ ». κοπόσ του ιτο 
θ ςυγκζντρωςισ όλων τϊν ςτοχαηομζνων ανκρϊπων αρείασ φυλισ, προσ ίδρυςιν 
τοφ Κράτουσ τοφ κεοφ επί τισ γθσ. αφϊσ ανεφζρετο ότι απθγορεφετο θ προςκόλ-
λθςισ τϊν Πεφωτιςμζνων εισ άλλασ Ελευκεροτεκτονικάσ οργανϊςεισ, κακόςον το 
Σάγμα λόγω τισ καταγωγισ του είναι πλιρωσ κανονικόν.  
Σό 1903 εγζνοντο μεταρρυκμίςεισ προςτεκζντων νζων άρκρων εισ τόν κανονιςμόν 
καί ανακεωρθκζντων καί απλουςτευκζντων τϊν βακμϊν τοφ Σάγματοσ.  
Οί Πεφωτιςμζνοι ζφερον κατά τάσ εργαςίασ των περιηϊματα λευκά, ϊσ οι Σζκτονεσ, 
μζ εγχρϊμουσ ταινίασ καί ροηζττασ αναλόγωσ τοφ βακμοφ.  
Εισ το ςτικοσ ζφερον όλοι τόν χρυςοφν αςτζρα τοφ Σάγματοσ ( εξάγραμμα ).  
Σό Σάγμα ζχοριγει εγγράφωσ διδαςκαλίαν περί αφτογνωςίασ καί Κεοδοςίασ.  



Σά μζλθ εδιδάςκοντο να μθ υποτάςςωνται τυφλϊσ εισ τθν μοίραν, αλλά να αναηθ-
τϊςι τιν ευτυχίαν μζςα εισ τιν ιδίαν των ψυχιν. Ώφειλον επίςθσ δι' εςωτερικισ 
περιςυλλογισ καί αυτοςυγκεντρϊςεωσ να προπαραςκευάηωνται διά τθν μζλλουςαν 
ηωιν.  
Νζα οργάνωςισ τοφ Σάγματοσ εγζνετο το 1925.  
Σοφτο διθυρφνκθ τότε εισ διεκνι οργάνωςιν, ςκοποφςαν εισ τθν ανάπτυξιν τϊν 
μελϊν τθσ εισ ελευκζρασ, πνευματικϊσ εξειλιγμζνασ προςωπικότθτασ. Πρόεδροσ 
εξελζγθ ο Leopold Engel, ζδρα δζ τοφ υνδζςμου ιτο τό Βερολίνον. Αί ζγγραφοι 
διδαςκαλίαι περιζγραφαν εισ τουσ μακθτάσ πϊσ γεννϊνται αί κακαί κλίςεισ καί τα 
πάκθ καί πϊσ ταφτα δφνανται να προαχκοφν ι να καταπολεμθκοφν.  
Σθν 8 Νοεμβρίου 1931 απζκανεν ο Engel, εξελζγθ δε διάδοχόσ του ο Julius Meyer 
τόν Οκτϊβριον τοφ 1932.  
Αλλ' ιδθ τα νζφθ τισ ζκνικοςοςιαλιςτικισ καταιγίδασ ανεφαίνοντο εισ τον ορίηοντα.  
Σο 1933 το Σάγμα διελφκθ μετά πρόταςιν τοφ προζδρου του. Βραδφτερον κατες-
χζκθςαν τα αρχεία του υπό τθσ εκνικοςοςιαλιςτικισ αςτυνομίασ.  
Οί αντιπρόςωποι τισ Αυςτρίασ καί τισ Ελβετίασ θνϊκθςαν τό 1933 ζν Βιζννθ καί 
ίδρυςαν τό νζον Αρειον Πάγον, οφτωσ ϊςτε θ πνευματικι κλθρονομιά τοφ Σάγματοσ 
διεςϊκθ. Βραδφτερον όμωσ τό Αυςτριακόν Σάγμα ειςιγαγε, παρά τάσ ρθτάσ διατά-
ξεισ τοφ καταςτατικοφ τοφ Σάγματοσ, τον νζον όρον ότι κα εγίνοντο δεκτοί εισ αυτό 
μόνον οί ανικοντεσ εισ τθν αρείαν φυλιν.  
Ωςαφτωσ απθγορεφκθ καί θ ειςδοχι Σεκτόνων.  
Οί Αυςτριακοί, χωρίσ να ερωτιςωςι τουσ Ελβετοφσ, εξζλεξαν μονομερϊσ ζν Βιζννθ 
Μζγαν Διδάςκαλον τοφ Σάγματοσ. Οί Ελβετοί απεςχίςκθςαν κατόπιν τοφτου τό 
1935. Αλλά μετά τιν ζνωςιν Αφςτρίασ καί Γερμανίασ απθγορεφκθ καί διελφκθ ο 
Αυςτριακόσ κλάδοσ. Περιωρίςκθ οφτω τό Σάγμα εισ τθν Ελβετίαν μόνον.  
Ελάχιςτοι όμωσ ζμειναν εισ αυτό πιςτοί. Εν πάςει περιπτϊςει θ Ελβετικι ανωτάτθ 
αρχι τοφ Σάγματοσ τϊν Πεφωτιςμζνων κατζχει το πνευματικόν υλικόν αυτοφ, εισ 
τρόπον ϊςτε είναι ίςωσ δυνατι θμζραν τινά θ αναβίωςισ αυτοφ.-  
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